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LEI N. 2039 - DH 31 Da DaZBIIBRO OB 1924 

Dispõe sobre contagem de tempo aos funccionarios publicos 

O Doutor Carlos de Campos, Presidente de Estado de 
Sãe Paulo. 

Faço saber que o Congresso Legislativo decretou e eu 
promulgo a lei seguinte: 

Artigo ),0 - Contar-se-á aos funociODarios publico~, 
I ara torlos os effeitos Il'gael, o tempo de effectivo serviço 
que bouverem prestado • administração estadoal como con
tractado., collaboradores extra numerarias e !lommissionados, 
bem a.~im (lI que tiverem aervido interinamente por qual
quer motivo. 

Arti2'o 2.0 
- Esta lei entrará em vigor na data da 

sua publicação. 
Altigo 3.0 

- Revo~am·se as disposições em contrario. 
Palscio do Governo do Estado de São Paulo,3I de De· 

zembro de 1924. 

CARLOS DRl CAMPOS 

Mario Tavares 

Publicada na Secretaria da Fazenda e do Thesouro do 
Estado, aos 31 de Dezembro de 1924, - Theophilo M. No
brega, Dlrector Geral. 

LEI N. 2040 - DJI 31 DlD DaZBlIBRO Da 1924 

(Jria o Monte de 8occorro do Estado e dá outras providenciall 

O Don!or Carlos de Campos, Presidente do Estado de 
S.	 Paulo. 

Faço saber que o Congresso LegislaLivo decretou e eu 
promulgo a lei seguinte: 

Artil!'O 1.0 
- Fica instituido o Monte de Soccorro do 

~stado dtl São Paulo, o qual funceionará na capital. 
Artigo 2.0 

- As operaçõl's que o Monte de Soccorro 
poderá fazer sâo as segflintes : 

a) - Mutuos a juros sob penhor de joias, pedras, ob
ectos ou metaes preciosos; 

b) - anteeipsção lobre titulos emittidos 011 garanti 
dos pelo Estado de S. Paulo, ou pela União Federal, e ac
quisição ae tafs titulas; 

c) - emprestimos a empregados do Estado de Sâo 
Paulo, sob a garantia de seul ordenados, não podendo exce
lRl' de um terço dos respectivol ordenados lemestraes o va
lor do emprestimo, .nem de 9 % ao anno os juros B pagar, 
nem ser Clontrabido novo emllrestimo sem eltar liquidado o 
anterior. 




